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Z á z n a m  
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku  

Mestského zastupiteľstva v Rožňave konaného dňa 9. 6. 2014  

Číslo záznamu: 2831/2014-35675-VYST  
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2013 
3. Plnenie uznesenia MZ č. 72/2014 „Opis zákazky“ pre vypracovanie štúdia 

„Parkoviská sídliska JUH“ 
4. Poslanecký návrh p. Ľudovíta Kossutha na výstavbu ďalšieho bytového domu               

v k. ú. Nadabula    
5. Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka na rekonštrukciu (vo vlastnej réžii) cesty           

v k. ú. Rožňava – Nadabula   
6. Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka na rekonštrukciu (vo vlastnej réžii) cesty 

vedúcej ku Sanatóriu v úseku od cestného mosta   
7. Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka na vytvorenie parkovacej časti pre motorkárov    

na severnej časti Námestia baníkov  
8. Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka na zmenu Poriadku odmeňovania 

predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava  
9. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 241/2012 zo dňa  27.9.2012 predložený skupinou 

poslancov MZ  
10. VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach  – návrh   
11. VZN o trhovom poriadku – návrh na zmeny a doplnenie    
12. VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov – návrh na zmeny a doplnenie    
13. VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na 

zmeny a doplnenie    
14. Diskusia 
15. Záver 

 
 
1. Otvorenie  

Rokovanie komisie otvoril a viedol podpredseda komisie Ing. Ján Lach.  

2. Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2013   
(predkladateľ: Ing. Klára Leskovjanská) 

Uznesenie č. 15/2014: Komisia odporúča schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za 
rok 2013 bez výhrad.  
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3. Plnenie uznesenia MZ č. 72/2014 „Opis zákazky“ pre vypracovanie štúdia 
„Parkoviská sídliska JUH“   
(predkladateľ: Ing. Peter Marko)  

V rámci uvedeného uznesenia MZ bolo uložené okrem iného aj zabezpečiť verejné 
obstarávanie pre vypracovanie štúdie overenou autorizovanou osobou. Pre uvedené 
verejné obstarávanie bolo v predloženom materiáli  navrhnuté znenie opisu zákazky.  

Uznesenie č. 16/2014: Komisia berie na vedomie predložené znenie opisu zákazky verejného  
obstarávania pre vypracovanie štúdie na vytvorenie nových parkovacích miest na sídlisku Juh. 

4. Poslanecký návrh p. Ľudovíta Kossutha na výstavbu ďalšieho bytového domu v k. ú. 
Nadabula 
(predkladateľ: Ing. Miroslav Tomášik)  

V rokoch 2010 – 2012 mesto Rožňava realizovalo výstavbu prvého bytového domu         
so šiestimi bytovými jednotkami v k. ú. Nadabula. Tento bytový dom, ktorý bol postavený 
s podporou štátu (financovaný prevažne zo ŠFRB) je v užívaní od roku 2012. 
Po konzultáciách s užívateľmi bytov, ktorí prejavili spokojnosť a s ďalšími občanmi, ktorí 
prejavili záujem o tieto byty, predložil svoj poslanecký návrh p. Ľudovít Kossuth na 
výstavbu v poradí druhého, typovo rovnakého bytového domu.   
Pozitívne stránky návrhu: záujmové pozemky sú vo vlastníctve mesta/investora; jednalo 
by sa o opakovaný projekt, čo predstavuje nižšie náklady na jeho obstaranie; oproti 
bytovému domu Nadabula I. nie je potrebné k bytovému domu Nadabula II. realizovať 
žumpu (objekt bude pripojený na novovybudovanú kanalizáciu), ihrisko (pre oba objekty 
bude slúžiť jestvujúce), spevnené plochy v plnom rozsahu - dôjde len k rozšíreniu už 
jestvujúcich spevnených plôch; možnosť financovania zo ŠFRB. 
Negatívne stránky návrhu: bytový dom Nadabula I stojí a Nadabula II by stál v trase 
navrhovanej miestnej komunikácie, čo je v rozpore so smernou časťou Územného plánu 
mesta Rožňava - umiestnenie stavby je však v súlade s funkčným využitím predmetného 
územia. 

Uznesenie č. 17/2014: Komisia odporúča schváliť poslanecký návrh p. Ľudovíta Kossutha na 
výstavbu ďalšieho bytového domu v k. ú. Nadabula.  

5. Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka na rekonštrukciu (vo vlastnej réžii) cesty    
v k. ú. Rožňava - Nadabula  
(predkladateľ: Ing. Miroslav Tomášik) 

Poslanec mestského zastupiteľstva p. Roman Ocelník žiada zaradiť medzi priority opravu 
– rekonštrukciu (vo vlastnej réžii) cesty v k.ú. Rožňava – Nadabula, konkrétne od Domu 
smútku po papiereň, vrátane papierne pri rodinných domoch.  
Odôvodnenie: Cesta je v dezolátnom stave s množstvom výtlkov, miestami už ani 
nepamätá na pôvodný koberec. Zdôraznil by som aj skutočnosť, že práve aktuálne 
zastupiteľstvo vyrovnalo výšku dane s ostatnými časťami Rožňavy a tiež výšku upravilo 
smerom na hor. Ja som zrovnanie a zvyšovanie nepodporil a hlasoval som proti. 
Návrh riešenia: Miestami vyspraviť surovou vyfrézovanou asfaltovou drťou zo zásob 
mesta a miestami opraviť výtlky asfaltovou drťou zo zásob mesta s použitím recyklátora. 
Využiť aktivačných pracovníkov. 

Uznesenie č. 18/2014: Komisia odporúča poslanecký návrh p. Romana Ocelníka na 
rekonštrukciu cesty v k. ú. Rožňava – Nadabula zaradiť do poradovníka opráv miestnych 
komunikácií, avšak neodporúča navrhovanú opravu zaradiť medzi priority.   
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6. Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka na rekonštrukciu (vo vlastnej réžii) cesty 
vedúcej ku Sanatóriu v úseku od cestného mosta     
(predkladateľ: Ing. Miroslav Tomášik) 

Poslanec mestského zastupiteľstva p. Roman Ocelník žiada zaradiť medzi priority opravu 
– rekonštrukciu (vo vlastnej réžii) cesty vedúcej ku Sanatóriu v úseku od cestného mosta. 
Odôvodnenie: Cesta je v dezolátnom stave s množstvom výtlkov. Je to jediná cesta 
vedúca ku zariadeniu pre seniorov, a aj oni majú právo na dôstojnú jeseň života. 
Prechádzajú tadiaľ aj ich návštevy, obsluha, personál, občas sanitky. Tiež by sa občas 
s radosťou poprechádzali aj mimo areálu. Treba zobrať v úvahu aj skutočnosť, že za 
súčasný stav môže aj samo Mesto Rožňava, keďže tam premávajú ťažkotonážne nákladné 
autá prevážajúce guľatinu aj z Mestských lesov. Po oprave by sa táto cesta mohla stať 
obľúbenou možno aj pre cykloturistov. 
Návrh riešenia: Miestami vyspraviť surovou vyfrézovanou asfaltovou drťou zo zásob 
mesta a miestami opraviť výtlky asfaltovou drťou zo zásob mesta s použitím recyklátora. 
Využiť aktivačných pracovníkov. Nezabudnúť na vyčistenie okolitých rigolov z dôvodu 
odvodnenia. Podľa aktuálnej ekonomiky Mestských lesov použiť financie možno aj 
z tohto zdroja. 

Uznesenie č. 19/2014: Komisia neodporúča schváliť poslanecký návrh p. Romana Ocelníka 
na rekonštrukciu cesty vedúcej ku Sanatóriu v úseku od cestného mosta z dôvodu, že 
predmetná pozemná komunikácia nie je majetkovoprávne vysporiadaná (viď. dôvodovú 
správu hlavnej kontrolórky mesta pri uznesení MZ č. 59/2014 zo dňa 27. 2. 2014).   

7. Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka na vytvorenie parkovacej časti pre 
motorkárov na severnej časti námestia      
(predkladateľ: Ing. Miroslav Tomášik) 

Poslanec mestského zastupiteľstva p. Roman Ocelník  žiada vytvoriť parkovaciu plochu  
pre motorkárov na severnej časti Námestia baníkov. 
Odôvodnenie: Na severnej časti sa nachádza všeobecne obľúbený motobar, ktorý sa teší 
obľube aj mimo rožňavských motorkárov. Zriadením pešej zóny však poniektorí nemajú 
odvahu zaparkovať svoju motorku ďaleko od uvedeného baru a radšej ho nenavštívia. Má 
to viac dôvodov. Jedným sú rozpálené výfuky, kde je potrebné často upozorniť rodičov 
menších detí, aby si dávali pozor. Ďalším dôvodom je fakt, že poniektoré stroje sú 
mimoriadne hodnotné a pravý motorkár ich má rád pod dohľadom. Nie je to auto, ktoré sa 
dá zamknúť. Každý jeden návštevník nášho mesta je len prínos k rozvoju turistiky, 
o ktorej zatiaľ stále len polemizujeme. Tu je možnosť aspoň zrniečkom prispieť k jej 
rozvoju. 
Návrh riešenia: Pri vstupe do „pešej zóny“ po ľavej strane kvetináče premiestniť 
a vytvoriť tak plochu na parkovanie motoriek. Túto plochu označiť dopravnou značkou, 
ktorá je momentálne umiestnená na severe západnej časti námestia. 

Uznesenie č. 20/2014: Komisia neodporúča schváliť poslanecký návrh p. Romana Ocelníka 
na vytvorenie parkovacej plochy pre motorkárov na severnej časti námestia. Komisia trvá na 
svojom uznesení č. 13b-IX/2013 zo dňa 10. 9. 2013, ktorým neodporučila vytvorenie 
parkovacích miest na okrajoch severnej časti námestia. 
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8. Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka na zmneu Poriadku odmeňovania 
predstaviteľov volených orgánom mesta Rožňava      
(predkladateľ: Helena Šujanská) 

Pán Roman Ocelník – poslanec mestského zastupiteľstva predložil  poslanecký návrh na 
zmenu Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava zo dňa 
12.6.2012. Poslanecký návrh sa týka úpravy resp. zníženia výšky odmeny pre poslancov 
MZ, pre predsedov komisií, pre podpredsedov komisií a pre členov komisií.  
Poznámka predkladateľa materiálu: Posledná úprava Poriadku odmeňovania 
predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava bola schválená 13.12.2012  s účinnosťou 
od 1.1.2013. Výška odmien je totožná s odmenami uvedenými v Poriadku 
odmeňovania......, zo dňa 12.6.2012, na ktorý sa pán poslanec odvoláva.  

Uznesenie č. 21/2014: Komisia neodporúča schváliť poslanecký návrh predložený                 
p. Romanom Ocelníkom na zmenu Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov 
mesta.  

9. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 241/2012 zo dňa 27. 9. 2012 predložený skupinou 
poslancov MZ      
(predkladateľ: Helena Šujanská) 

Skupina poslancov predložila návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 241/2012 zo dňa 
27.9.2012, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie počtu poslancov a počtu 
volebných obvodov pre volebné obdobie 2014 – 2018 podľa predloženého návrhu. 
V návrhu sa uvádza, že  uznesením MZ č. 241/2012 dôjde ku koncentrácii moci na menšiu 
skupinu poslancov a tým aj k možnosti zneužitia moci. Návrat k predchádzajúcemu stavu 
lepšie zabezpečí zastúpenie voličov v mestskom zastupiteľstve.  

Uznesenie č. 22/2014: Komisia odporúča schváliť návrh na zrušenie uznesenia MZ                
č. 241/2012 zo dňa 27. 9. 2012, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie počtu 
poslancov a počtu volebných obvodov pre volebné obdobie 2014-2018.  

10. VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
- návrh      
(predkladateľ: Mgr. Juraj Halyák) 

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach v Rožňave je našim najstarším VZN, mestské zastupiteľstvo ho 
schválilo uznesením č. 152/1998 s účinnosťou od 1. októbra 1998. 
Napriek jeho viacerým novelizáciám je v súčasnosti už neaktuálne.  

Uznesenie č. 23/2014: Komisia odporúča schváliť Všeobecne záväzné nariadenie 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach podľa 
predloženého návrhu. 

11. VZN o trhovom poriadku – návrh na zmeny a doplnenie      
(predkladateľ: Mgr. Juraj Halyák) 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2014 schválilo 
uznesením č. 68/2012 zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o trhovom 
poriadku. Dňa 14. mája 2014 schválila Národná rada SR ďalšiu novelu zákona                  
č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon), ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. 7. 2014. Vzhľadom k tejto 
skutočnosti je potrebné upraviť aj naše VZN o trhovom poriadku. 
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Návrh na zmeny a doplnenie VZN ďalej presne vymenúva tovary, ktoré je možné na     
trhoviskách predávať a služby, ktoré je možné na trhoviskách poskytovať s tým, že predaj 
iných tovarov resp. poskytovanie iných služieb je zakázané. 

Uznesenie č. 24/2014: Komisia odporúča schváliť zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného 
nariadenia o trhovom poriadku podľa predloženého návrhu.  

12. VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov - návrh na zmeny a doplnenie      
(predkladateľ: Mgr. Juraj Halyák) 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 27. 2. 2014 schválilo 
uznesením č. 19/2014 nové Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku počas 
príležitostných trhov. Dňa 14. mája 2014 schválila Národná rada SR ďalšiu novelu zákona 
č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon), ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. 7. 2014. Vzhľadom k tejto 
skutočnosti je potrebné upraviť aj naše VZN o trhovom poriadku. 
Návrh na zmeny a doplnenie VZN zároveň presne vymenúva sortiment tovarov, ktoré je 
možné na príležitostných trhoch predávať a služby, ktoré je možné na príležitostných 
trhoch poskytovať s tým, že predaj iných tovarov resp. poskytovanie iných služieb je 
zakázané. 

Uznesenie č. 25/2014: Komisia odporúča schváliť zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného 
nariadenia o trhovom poriadku počas príležitostných trhov podľa predloženého návrhu.  

13. VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene - návrh na 
zmeny a doplnenie      
(predkladateľ: Mgr. Juraj Halyák) 

Dňa 1. júna 2014 nadobudol účinnosť nový zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, 
výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto 
zákonom bola okrem iného zrušená III. časť zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 
výbušninách a o štátnej banskej správe pod názvom „Výbušniny a pyrotechnické 
výrobky.“ Na niektoré ustanovenia tejto časti sa pritom odvoláva aj naše VZN 
o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene, schválené na rokovaní 
MZ dňa 27. 2. 2014 uznesením    č. 14/2014. 
Do VZN sa dostávajú nové definície pojmov „pyrotechnické výrobky“ a „ohňostrojové 
práce.“ Nový zákon odňal obciam právomoc všeobecne záväzným nariadením obmedziť 
alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné 
účely, obsahuje však nové obmedzenia, ktoré prispievajú k ochrane verejného poriadku. 
Ide o zákaz používania pyrotechnických výrobkov vybraných kategórií vo vzdialenosti 
menšej ako 200 metrov od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, 
škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov. 
Na používanie pyrotechnických výrobkov vybraných kategórií pri športovom podujatí sa 
vyžaduje písomný súhlas vlastníka objektu, v ktorom sa športové podujatie uskutočňuje 
a organizátora športového podujatia. Na vykonávanie ohňostrojových prác a používanie 
pyrotechnických výrobkov, ktoré môžu používať iba odborne spôsobilé osoby, je 
potrebný písomný súhlas obce. 

Uznesenie č. 26/2014: Komisia odporúča schváliť zmeny a doplnenie  Všeobecne záväzného 
nariadenia o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene s nasledovným 
doplnením: v § 3 ods. 1 písm. b) za slová „inými kvapalinami“ vložiť slová „používaním 
pyrotechnických výrobkov kategórie 1“.    
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14. Diskusia  

14. Podpredseda komisie p. Ing. Ján Lach opakovane požaduje osadenie zábradlia pozdĺž  
mostu pri odbočke zo štátnej cesty ku Sanatóriu. 

 

 

 

 

 

     Ing. Ján Lach     Peter Džačár 
podpredseda komisie                                                             predseda komisie  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Alena Šikúrová, tajomníčka komisie                                           

 

 

 
 


